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Editorial
Janeiro é o primeiro mês de um ano que se prevê “movimentado” para a DGEG. Para além da preparação dos
dossiers relacionados com a sua atividade no domínio da geologia e da energia para apoio à presidência do
Conselho da UE por Portugal no primeiro semestre de 2021, novos protocolos de colaboração com diversas
entidades estão a ser preparados, assim como a expansão dos meios de divulgação da atividade da DGEG, não
só para os stakeholders como também para os cidadãos em geral, de forma a dar a conhecer muita da
atividade que é efetuada nesta “casa” e que não é conhecida. A interação com o exterior vai também ser
incrementada através de visitas técnicas, de forma que sejam verificadas in loco as realidades socioculturais e
económicas onde se inserem empresas e instituições que necessitam de interagir com a DGEG. Acrescem
ainda as atividades de relações internacionais em que é dado apoio à tutela. A nível de pessoal, é de assinalar
um novo ciclo de formação interna. Muito do que se vai passar poderá ser acompanhado nos novos números
da nossa newsletter. Acompanhe-nos!
Luís Gil
Editor Coordenador Adjunto

| Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030
No primeiro dia útil do ano, foi divulgada a versão final do Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030
(PNEC 2030), desenvolvida de acordo com o formato solicitado pela Comissão Europeia no âmbito das
obrigações decorrentes do Regulamento 2018/1999 (UE) do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo
à Governação da União da Energia e da Ação Climática.
Os desafios que se impõem à sociedade exigem uma ação concertada entre políticas da energia e do
clima, para que seja possível traçar uma trajetória exequível rumo a uma economia e a uma sociedade
neutra em carbono, que seja, em simultâneo, promotora de crescimento económico e de melhoria da
qualidade de vida. Neste sentido, o PNEC é fundamental para assegurar a concretização das metas em
matéria de energia e clima no horizonte 2030 e está orientado para o futuro e para os objetivos a longo
prazo de Portugal.
Enquanto principal instrumento de
política energética e climática para a
década 2021-2030, o PNEC inclui uma
caracterização da situação existente em
Portugal em matéria de Energia e Clima,
abrangendo as cinco dimensões:
descarbonização, eficiência energética,
segurança de abastecimento, mercado
interno da energia e investigação,
inovação e competitividade, bem como
a definição dos contributos nacionais e
políticas e medidas planeadas para o cumprimento dos diferentes compromissos globais da União,
incluindo em termos de redução de emissões de gases com efeito de estufa, energias renováveis,
eficiência energética e interligações. A versão pública, a aprovar em Resolução de Conselho de Ministros,
será objeto de publicação posterior. |
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| Disponibilização de Procedimentos Eletrónicos para Autoconsumo e Comunidades de Energia
Após consulta pública do projeto de Despacho da DGEG que aprovou as regras de funcionamento da
plataforma informática e respetiva operacionalização do procedimento de
registo prévio, certificado de exploração e comunicação prévia, previstos no
Decreto-Lei n.º 162/2019, de 25 de outubro, foi desenvolvida pela Direção
de Serviços de Assessoria e Regulamentação (DSAR) e disponibilizada,
durante o mês de janeiro, a ferramenta eletrónica que permite a instrução
dos processos referentes ao novo regime do autoconsumo, tais como as
CER e o autoconsumo coletivo, de forma eletrónica e desmaterializada.
Para instruir o seu processo, aceda à página onde reside a ferramenta e
selecione, na barra superior azul, menu «Entidades», a opção que melhor
se aplica ao seu caso. |

| Reunião com Assessores do Ministro das Obras Públicas de Timor-Leste
No âmbito do Memorando de Entendimento (MdE) no domínio da Energia celebrado entre os Governos
de Portugal e Timor-Leste em 2013, em Díli, teve lugar na DGEG, a 14 de janeiro de 2020, uma reunião
com dois Assessores do Ministro das Obras Públicas de Timor-Leste. A reunião organizada pela Direção
de Serviços de Relações Institucionais e de Mercado (DSRIM) em colaboração com a AICEP contou com
a participação de representantes da Direção de Serviços de Energia Elétrica (DSEE). Na reunião foi
debatida a dinamização da cooperação bilateral, visando o reforço do relacionamento entre as instituições
dos dois países, a aposta na capacitação técnica no domínio da eletricidade e o apoio à preparação da
regulamentação do setor de eletricidade de Timor Leste. O representante de Timor-Leste referiu que se
perspetiva a visita institucional do Senhor Ministro das Obras Publicas de Timor-Leste a Portugal nos
próximos meses, pelo que poderá ser uma oportunidade para a organização de um evento conjunto em
Lisboa. |

| Valorização de Energia Geotérmica
Foram assinados a 24 de janeiro, em São Pedro do Sul e em Chaves, os contratos de incentivos
financeiros resultantes do Aviso 05/2018 relativo a investimentos que potenciem e valorizem a utilização
dos Recursos Geotérmicos, do Fundo de Apoio à
Inovação (FAI), em cerimónia presidida pelo Secretário
de Estado Adjunto e da Energia (SEAE), João
Galamba, que esteve acompanhado pelo Diretor-Geral,
João Bernardo. Estes contratos contam com o incentivo
financeiro de 1,7 M€ (70% do montante global das
despesas elegíveis), para promover a utilização dos
recursos geotérmicos, com o desenvolvimento e expansão da rede
de distribuição de calor, a ligação de novos utilizadores desta fonte
renovável à rede e a instalação de equipamentos de aproveitamento
de calor para fins de climatização e aquecimento de águas
sanitárias. João Galamba, referindo-se aos projetos para São Pedro
do Sul e Chaves, realçou o aproveitamento multifacetado da água
termal: «normalmente utilizada para lazer ou tratamentos termais,
pode ser aproveitada para outros fins e tem um uso energético,
substituindo o uso de outras fontes energéticas, normalmente
fósseis», tal como proposto nestes dois projetos, sendo «uma oportunidade para cada um dos territórios
tirar partido dos recursos que tem», afirmou. |
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| Visita ao Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro
Integrada na preparação de um protocolo de colaboração entre a DGEG e a Ordem dos Engenheiros, foi
efetuada uma visita técnica ao Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (CTCV), em Antanhol, no
passado dia 20 de janeiro. Por parte da DGEG esteve presente Luís Gil, investigador da Divisão de
Estudos, Investigação e Renováveis (DEIR).
Esta visita, ao Centro Tecnológico de um sector altamente
consumidor de energia, permitiu verificar possíveis
sinergias do CTCV com a DGEG, nomeadamente em
aspetos relacionados com sistemas de energia, utilização
eficiente de energia, energias renováveis e outros. O
CTCV é uma entidade do Sistema Científico e
Tecnológico (SCT) certificada segundo a ISO 9001, com
laboratórios acreditados pelo Instituto Português de
Acreditação (IPAC) para a realização de análises e
ensaios, reconhecido pelo Instituto Português da Qualidade (IPQ), com participação ativa em comissões
técnicas de normalização nacionais, europeias (CEN) e internacionais (ISO). |
| Programa de trabalhos da Presidência croata no domínio da energia
A Croácia assumiu pela primeira vez, de 1 de janeiro a 30 de junho de 2020, a Presidência do Conselho
da União Europeia (EU) desde a adesão do seu país à EU, em 2013. Integra o atual trio constituído pelas
Presidências da Roménia, da Finlândia e da Croácia, que fixa uma agenda comum que o Conselho da
UE irá abordar ao longo de 18 meses. O programa da Presidência croata articula-se em torno de quatro
domínios principais, sendo que a energia se insere na prioridade “uma Europa que liga”, no âmbito da
qual a Presidência pretende: incentivar a integração do mercado da energia; reforçar o processo de
segurança energética através da infraestrutura e diversificação de energia e promover o papel e potencial
das ilhas na transição para a energia limpa. A Presidência focar-se-á também no exercício de
transposição dos instrumentos legislativos do Pacote de Energia Limpa para as legislações nacionais dos
Estados-Membros e iniciará o debate sobre o futuro dos mercados de gás. Serão debatidos os aspetos
de energia do European Green Deal e procederá à avaliação dos Planos Nacionais de Energia e Clima
finais. No domínio da vertente externa da energia, será prosseguida designadamente a Carta de Energia
e a Comunidade de Energia. A DGEG acompanha as negociações das matérias em debate no Conselho
da UE e presta apoio técnico à REPER- Portugal. |
| Grupo de Trabalho para o Plano de Ação Bioeconomia Sustentável
No passado dia 6 de janeiro, a convite do Ministério do Ambiente
e Ação Climática e da suas Secretarias de Estado do Ambiente e
da Energia e ainda da Secretaria de Estado da Conservação da
Natureza florestas e Ordenamento do Território, a DGEG esteve
presente na reunião do grupo de trabalho (GT) para a elaboração
de um Plano de Ação de Bioeconomia Sustentável. O DiretorGeral, João Bernardo, juntamente com os colaboradores Luís Gil
e Alexandra Nicolau, irão colaborar para a definição e prossecução
deste plano, que abrange todos os setores e sistemas que
despendem recursos biológicos, as respetivas funções e
princípios. Em traços gerais, pretende-se através deste plano de
ação: a) reforçar e assegurar a expansão dos setores de base
biológicas; b) implementar sistemas de bioeconomia locais; e c)
compreender os limites da bioeconomia. |
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| Medicina do Trabalho
De acordo com a Lei 102/2009 que aprovou o regime jurídico da
promoção da segurança e saúde no trabalho, é obrigatório os
trabalhadores terem acesso à Medicina do Trabalho, estipulando que
os trabalhadores realizem exames clínicos que permitam ao médico
elaborar a «Ficha de Aptidão para o Trabalho» (Portaria 71/2015) para
cada trabalhador. A existência do posto médico reduz também as
deslocações dos trabalhadores para situações de clínica geral,
diminuindo o respetivo tempo de ausência para efeitos de consulta e
permite a realização de alguns exames e análises (i.e., espirometria;
hemograma; análises à urina; eletrocardiograma; avaliação da acuidade visual; leitura de parâmetros
biométricos e respiratórios), contribuindo para o aumento da produtividade e o bem-estar dos
trabalhadores. O posto médico encontra-se localizado no edifício da DGEG, em Lisboa, estando em
funcionamento dois dias por semana. |
| Formação Interna: Tecnologias Energéticas Renováveis e Captura e Uso de Carbono
Dedicado às Tecnologias Energéticas Renováveis e à Captura e Uso de Carbono, está em curso um
plano de formação interna, com a organização do Conselho Científico (CC) da DGEG. Esta iniciativa
consiste num conjunto de sete módulos iniciado no final de 2019, com uma periodicidade mensal (2
h/modulo). O conteúdo de cada módulo é desenvolvido e apresentado pelo formador (interno/ externo à
DGEG) após aceitação pelo CC-DGEG. Após cada Ação
Formativa dirigida aos Técnicos Superiores, o formando irá
compreender: (a) os princípios associados a cada fonte
energética renovável; (b) a aplicabilidade de cada fonte
renovável em setores alvo, e; (c) o seu enquadramento legal.
Os colegas que trabalham nas Delegações Regionais, bem
como outros interessados, podem usufruir desta iniciativa
assistindo por teleconferência. Em Dez 2019 realizou-se o 1º
Módulo: “Hidrogénio na transição energética” (formadores: P.
Partidário e P. Martins/ DGEG) e em Jan 2020 realizou-se o 2º módulo: “A energia eólica na transição
energética” (formador: R. Castro/ IST e INESC). Em Fevereiro prevê-se a realização do 3º Módulo: “A
energia solar na transição energética” (formador: Miguel Brito/ FCUL). Cada módulo tem contado até
agora com a participação de mais de cinquenta técnicos superiores, demonstrando o interesse que esta
ação tem suscitado entre os trabalhadores da DGEG. |
| Destaque Mensal do Roteiro: O “Estrela Geopark”
O Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal, uma iniciativa da DGEG, da
EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA, e de 38 outras entidades, pretende constituir-se como
um contributo relevante para o desenvolvimento local e para a promoção da literacia nas áreas científicas
da geologia e minas. O Roteiro destaca mensalmente um local da sua vasta rede. No corrente mês o
local em destaque é o Estrela Geopark, uma
iniciativa da Associação Geoparque Estrela
com sede no Instituto Politécnico da Guarda.
No contexto da Região Centro de Portugal
Continental, o Estrela Geopark inclui parte
dos nove municípios que se situam em torno
da serra da Estrela, fator que lhes confere
identidade e coesão territorial. Este território
é caracterizado por uma paisagem
diversificada,
resultado
de
múltiplas
transformações geológicas, dos contrastes
climáticos registados, bem como da
antiquíssima ocupação humana. Este é um lugar onde a beleza selvagem se funde com a história milenar,
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sendo a serra o elemento aglutinador de um território que se desenvolve em torno do acidente geográfico
que outrora era fator de separação e que hoje une nove municípios. O Roteiro deseja-lhe uma boa viagem
pelo Estrela Geopark, por entre os diversos geosítios. |
| Dados estatísticos disponibilizados
No portal da DGEG (www.dgeg.gov.pt) vão sendo disponibilizados dados estatísticos e informação sobre
energia e recursos geológicos, de acesso livre, na secção de «Planeamento e Estatística». Durante o
mês de janeiro foi divulgada a calendarização anual da difusão estatística para o ano de 2020, no domínio
da produção estatística sobre energia e recursos geológicos ao abrigo do protocolo de delegação de
competências com o INE e foram disponibilizadas:



















Balanços energéticos das Regiões Autónomas da Madeira dos Açores (2018);
Principais indicadores energéticos (2018);
Potência instalada nas centrais produtoras de energia elétrica (2018) e potência instalada nas
centrais produtoras de energia elétrica a partir de FER (2018);
Estatísticas rápidas das renováveis (Nº 180, referente a outubro/novembro e nº 181, referente a
dezembro 2019) - Informação sobre a produção de energia elétrica, capacidade instalada e
equipamentos de produção de energia a partir de fontes renováveis;
Estatísticas rápidas do petróleo, gás natural e carvão (Nº 172, referente a outubro/novembro e Nº
173, referente a dezembro 2019) - Informação sobre consumos de petróleo e produtos de petróleo,
gás natural e carvão, assim como dos respetivos preços;
Importações/exportações de carvão por origem/destino (setembro/outubro/ novembro e dezembro
2019);
Importações/exportações de gás natural por origem/destino (outubro, novembro e dezembro 2019);
Vendas de produtos de petróleo (outubro/novembro e dezembro 2019);
Estrutura dos preços dos combustíveis rodoviários na UE28 (novembro e dezembro 2019) - Preços
médios de venda ao público do gasóleo e gasolina 95, na UE28, e respetiva estrutura de preços
(PST, IVA, ISP e PVP);
Evolução das cotações médias mensais do petróleo bruto – Brent (novembro e dezembro 2019);
Preços de importação e exportação de crude e as suas origens (novembro e dezembro 2019);
Preços dos combustíveis gasosos, no continente (novembro e dezembro 2019) - Preços médios de
venda ao público do butano e propano, no continente;
PVP dos combustíveis rodoviários e do fuelóleo, no continente (preços de segunda-feira) - preços
médios de venda ao público, por produto comercializado;
Revisão extraordinária dos preços de eletricidade e gás natural no setor doméstico e indústria em
Portugal e na UE28 (1º e 2º Semestre 2018 e 1º Semestre 2019);
Produção de energia elétrica (novembro e dezembro 2019) - Informação mensal da produção bruta
de energia elétrica e saldo importador.

| Propostas de Leitura
Informação disponibilizada em acesso livre, por entidades nacionais/internacionais sobre energia e/ou
recursos geológicos.


Portaria n.º 410/2019, de 27/Dezembro: fixa os suplementos remuneratórios previstos no n.º 1 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 64/2017, de 12 de junho, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 120/2019,
de 22 de agosto, a qual define um regime especial e extraordinário para a instalação e exploração,
por municípios ou, por decisão destes, por comunidades intermunicipais ou por associações de
municípios de fins específicos, de novas centrais de valorização de biomassa. Estabelece, ainda, os
termos e condições do contrato de venda a celebrar com o Comercializador de Último Recurso.



Portaria n.º 15/2020, de 23/Janeiro: fixa os valores das taxas devidas no âmbito dos procedimentos
administrativos relativos às atividades de produção e comercialização de eletricidade.
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Portaria n.º 16/2020, de 23/Janeiro: fixa os valores das taxas devidas no âmbito dos procedimentos
administrativos relativos à atividade de autoconsumo e às Comunidades de Energia Renovável
(CER).



IRENA (2020). Wind energy - A gender perspective: com base na inquirição a mais de mil indivíduos
de diferentes organizações, examina a representação feminina, as políticas, as perceções e os
preconceitos de género, ao longo da cadeia de valor de energia eólica.



JRC (2020). Best Environmental Management Practice in the Fabricated Metal Product Μanufacturing
sector: “fonte de inspiração e orientação para empresas do sector de fabrico de produtos de metal,
que desejem melhorar o seu desempenho ambiental. Paralelamente, o conteúdo técnico será
utilizado para o desenvolvimento de um documento de referência sectorial a ser adotado oficialmente
pela Comissão Europeia.”



JRC (2020). Clean energy technologies in coal regions: uma visão geral concisa do papel que as
tecnologias de energia limpa podem desempenhar para as regiões a caminho da transição da sua
atividade de mineração de carvão para redução do carbono.



L. Gil (2020). Futuras tecnologias energéticas hipocarbónicas, Renováveis Magazine nº40, pp. 2122: “São descritas tecnologias de nova geração para fins energéticos e de caráter hipocarbónico (…)
que podem reduzir os custos da produção da energia e o seu consumo, mitigam a poluição ou
melhoram a eficiência ou fiabilidade dos sistemas energéticos.”
WEF (2020). The Global Risks Report 2020: “apresenta os principais riscos que o mundo enfrentará
no próximo ano, enfatizando a necessidade de uma abordagem multissetorial para enfrentar os
maiores desafios do mundo.”





WEF (2020). The Net-Zero Challenge: Fast-Forward to Decisive Climate Action: “examina o estado
atual de ação climática global por empresas e governos, fornecendo um caminho claro a seguir. A
ação climática é, antes de tudo, uma oportunidade para países e empresas criarem uma vantagem
competitiva.”

Agenda | Eventos


World Sustainable Energy Days (WSED), Weis-Austria, 4-6 March 2020.



Climamed 2020 / 10th HVAC Mediterranean Congress, Lisboa, 17-19 maio 2020.



10th International Conference on Algal Biomass, Biofuels and Bioproducts, Westin Pittsburgh, 14-17
junho 2020.



IRENA Innovation Week 2020, Bonn, 8-10 setembro 2020.



Thermal Energy, Systems and Application Conference - TESA’20, Roma,10-11 setembro 2020.



2nd International Sustainable Energy Conference, Graz-Austria, 14-16 out 2020.

Para receber mensalmente a newsletter utilize o formulário de subscrição. Para comentários ou
sugestões utilize o endereço newsletter@dgeg.gov.pt.
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